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Afgelopen jaar heeft het Tijdschrift een ingrijpende ‘make-over’ ondergaan. De
reacties die we ontvingen, waren overwegend positief tot zeer enthousiast. De
nieuwe vormgeving komt fris over en velen vonden de outsider art op de voorpagina een goede keuze. Een enkeling raakte in verwarring nu elke maand de
voorpagina van het Tijdschrift er anders uitziet en dacht dat er een reclamefolder op de deurmat viel. Ook hier geldt waarschijnlijk dat enige gewenning
nodig is en we gaan dan ook in 2015 door met het plaatsen van afbeeldingen
van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond op de voorpagina. Wel
hebben we gemerkt dat de ggz-instellingen dergelijke collecties niet meer in
huis hebben of er weinig aandacht aan besteden. We hebben weinig reacties
ontvangen op onze oproep om outsider art beschikbaar te stellen voor het
Tijdschrift dus we stellen de vraag opnieuw.

Rijke oogst
De oogst aan artikelen was weer rijk in 2014. Er wordt volop ter publicatie
aangeboden en met name de essays zijn talrijk. Mogelijk een goed teken om in
deze roerige tijden ruimte te nemen voor verdieping en bezinning. Zoals iedere
keer was het themanummer (dit jaar over de dsm-5) een hoogtepunt waar veel
reacties op kwamen en dat we dit jaar gecombineerd hebben met een symposium op het Voorjaarscongres in Maastricht.

Welkom en dank
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Tot de redactie is toegetreden Didi Rhebergen,werkzaam als ouderenpsychiater
bij ggz inGeest/vumc Amsterdam. Didi heeft een brede belangstelling getuige
haar proefschrift over het beloop van depressieve stoornissen bij volwassenen
en al verschillende publicaties in dit tijdschrift. We wensen haar veel succes.
We moeten afscheid nemen van prof. dr. Filip Van Den Eede, werkzaam bij
universitair ziekenhuis Antwerpen. Filip heeft op vele manieren bijgedragen
aan het Tijdschrift, o.a. door twee keer in de gastredactie van een themanummer
plaats te nemen (rom en dsm-5). Maar opvallend zijn de vele referaten die door
assistenten psychiatrie zijn ingediend onder zijn supervisie. Hij heeft dus velen
geholpen met de eerste stappen om te gaan publiceren en daar zijn we hem
dankbaar voor.

Samenwerking
In het nieuwe jaar staan ook enkele veranderingen op stapel. Hoewel het Tijdschrift niet per se uitgaat van het hedendaagse adagium dat jong altijd beter is
dan oud gaan we dit jaar twee aiossen psychiatrie opnemen in de redactie. We
willen daarmee getalenteerde aanstaande collega’s een kans geven om het
redactiewerk te leren kennen, maar hopen omgekeerd te profiteren van de
frisse blik op het vakgebied.

Dat laatste geldt ook voor onze nieuwe rubriek Internationaal Toponderzoek
die wordt verzorgd door redacteuren van De Jonge Psychiater, een internetmagazine dat wordt gemaakt door jonge, enthousiaste en ambitieuze collega’s
(http://www.dejongepsychiater.nl). De rubriek zal ook op onze beide websites
verschijnen. We verheugen ons zeer op deze samenwerking.
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Tot slot wenst de gehele redactie en het bureau u een gezond en gelukkig 2015.

